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Heteroptera, Orthoptera, Diptera, Homoptera ve 
Dermaptera takımlarına bağlı türler 
oluşturmaktadır. Besin tuzaklarla yakalanan 
örnekler arasında Lepidoptera takımı % 85.60’lık 
oranla ilk sıradadır. Bu takımı sırasıyla 
Hymenoptera, Coleoptera, Diptera, Neuroptera, 
Homoptera ve Heteroptera takımlarına bağlı 
örnekler izlemiştir. Araştırma sonuçları kültürler 
açısından değerlendirildiğinde şeftali ve armut 
bahçelerindeki zenginliğin erik ve bağ alanlarına 
göre öne çıktığı dikkati çekmiştir.                                                                                                                                     
  
Anahtar Kelimeler: Böcek faunası, çukur tuzak, 
besin tuzak, biyolojik çeşitlilik  
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 Anadolu’nun bilinen en eski ikincil 
(denizden tatlısuya geçerek orada kalan) tatlısu 
balığı Aphanius cinsidir. Bu cinsin yayılış alanı, 
erken Eosen devirden Miyosen devrine kadar 
Avrupa’nın büyük bir kısmını örten Paratetis ve 
Tetis ile çakışmaktadır. Günümüzde bu cinse ait 
türler, Akdeniz’i çevreleyen birkaç ülkede 
(Afrika’nın kuzey kıyıları, İspanya, İtalya, 
Yunanistan) kaldıklarından tipik birer tetis kalıntısı 
olarak adlandırılırlar. Anadolu, Aphanius cinsine ait 
türlerin yayılışında bir merkez görevi üstlenir. 
Aphanius cinsi Anadolu’da  6 tür ve 4 alttürle 
(A.asquamatus, A.fasciatus, A.danfordii, A.mento, 
A.villwocki, A.anatoliae anatoliae, A.a.splendens, 
A.a.transgradiens ve A.a.sureyanus) temsil edilir. 
Bunlar gözönüne alındığındA; Anadolu’da 
endemizm açısından oldukça önemli bir yere sahip 
olan Aphanius cinsine ait türlerin incelenmesi ve 
Anadolu’daki gen havuzunun korunması, 
sürdürülebilir bir çevre için oldukça önem arz 
etmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Anadolu, Aphanius, tür 
çeşitliliği, zoocoğrafya  
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Türkiye’de büyük göllerin bulunduğu, 

denize akışı olmayan kapalı havzaların en 
büyüklerinden olan Orta Anadolu’daki Konya 
Havzasında bulunan Akşehir ve Eber gölleri 
potansiyel Ramsar Alanları’ndan olup Uluslararası 
Öneme Sahip Sulak Alanlar arasındadır.  Akşehir 
Gölü tektonik oluşumlu bir göldür ve Eber Gölü ile 
bağlantılıdır. Eber Gölü büyük ölçüde sazlıklarla 
kaplı çok sığ bir göldür, Akşehir Gölü’nün ise 
sadece çevresinde sazlıklar bulunur. Bölgede 2006 
– 2007 yılları arasında periyodik olarak yapılan 
gözlemlerle bölgeyi kullanan kuş türleri, bu türlerin 
bölgedeki durumları ile IUCN’e göre tehlike 
durumları saptanmıştır.   Akşehir ve Eber 
Gölleri’nde 16 ordoya dahil olan, toplam 138 kuş 
türü saptanmış olup, bu sayı şu ana kadar bölgeden 
verilen en yüksek kuş sayısıdır. Bu kuşlardan 36 
tanesi yerli türlerdir. Her iki gölde saptanan kuş 
türlerinden 73 tanesi yaz göçmeni, 29 tanesi ise  kış 
göçmenidir. Gölde belirlenen kuş türlerinin 
mevsimsel dağılımına göre; her iki gölde kışın 62, 
ilkbaharda 124, yazın 100 ve sonbaharda 97 kuş 
türü gözlenmiştir. Akşehir ve Eber Gölleri 
birbirlerine bağlantılı olmasına rağmen yapılan 
çalışmada her iki gölde bulunan kuş türü 
kompozisyonunun  ve sayısının birbirinden farklı 
olduğu saptanmıştır. Eber Gölü kuş türü çeşitliliği 
açısından daha zengindir fakat Flamingo, Angıt, 
Kılıçgaga gibi türlerin Akşehir Gölü’nü büyük 
sürüler halinde ziyaret ettikleri gözlenmiştir. 
Çalışmalar sırasında Akşehir Gölü’ndeki su 
miktarının dikkat çekici bir hızla azaldığı 
izlenmiştir ve çok kısa bir zamanda kuruyan 
göllerimiz arasına girmesinin muhtemel olması 
endişe verici olarak görünmektedir.   
 
Anahtar Kelimeler :  Akşehir Gölü, Eber Gölü, 
kuş, ornitofauna, Türkiye  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


